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Upozornění:  
 Před užitím tohoto výrobku prostudujte tento návod a držte se všech bezpečnostních pravidel 

a provozních instrukcí.  
 Aby byla zajištěna bezpečnost, je přísně zakázáno zasahovat do elektrické kabeláže skútru! 
 Tento výrobek je určen pro hobby a kutilské používání, nejedná se o profesionální řadu! 

 Návod je přeložen z původního návodu k použití. 
 
PŘEDSTAVENÍ 
Váš nový skútr jistě uspokojí Vaše očekávání. Je vyrobeno pod nejpřísnějšími standardy kvality tak, 
aby splňovalo vysoká kritéria na spolehlivý a výkonný provoz.  
Zjistíte, že se Váš nový skútr lehce obsluhuje a poskytuje bezpečný provoz. A pokud mu poskytnete 
odpovídající péči, zajistí Vám spolehlivý provoz po dlouhou dobu. 
Výrobce (producer): viz prohlášení o shodě 
 

UPOZORNĚNÍ 
Před použitím Vašeho nového výrobku si pečlivě přečtěte tento Návod na obsluhu a 
údržbu. Věnujte zvláštní pozornost všem UPOZORNĚNÍM a VAROVÁNÍM.  
Váš produkt má mnoho vlastností, které Vaši práci ulehčí a zrychlí. Při vývoji tohoto 
nářadí byla věnována velká pozornost bezpečnosti, provozu a spolehlivosti, s 
ohledem na jednoduchou údržbu a provoz. 

 
Před použitím si řádně přečtěte tento návod k obsluze a seznamte se s výkonem/údržbou a obecnými 
znalostmi o jízdě správným způsobem. 
Návod uchovejte pro další použití. 
 
 
VAROVÁNÍ! 
1. Je Vaší povinností se znát a dodržovat místní omezení (zákony a vyhlášky), které upravují nebo 
omezují např. věk pro používání. 
2. Neodstraňujte ani nerozebírejte žádné součásti skútru. Pro výměnu nebo opravu kontaktujte 
autorizovaný servis nebo Vašeho prodejce. 
3. Nepůjčujte skútr žádné osobě, která není způsobilá k používání skútru nebo nebyla řádně 
seznámena s návodem k obsluze. 
4. Vyvarujte se náhlého zastavení nebo brzdění. 
5. Nikdy skútr neovládejte pouze jednou rukou. Skútr nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu, 
léků nebo drog.



 

Obsah 

Bezpečnostní varování .......................................................................................................................................................... 1 

Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu .............................................................................................................. 3 

Použití měřiče ............................................................................................................................................................................ 5 

Použití přepínačů ..................................................................................................................................................................... 6 

Kontrola před jízdou .............................................................................................................................................................. 7 

Jezděte správně ......................................................................................................................................................................... 8 

Inspekce a údržba ..................................................................................................................................................................12 

Poruchový jev a řešení problémů...................................................................................................................................15 

Technické specifikace...........................................................................................................................................................16 

Popis ..............................................................................................................................................................................................17 

Záruční podmínky ..................................................................................................................................................................18 

Záruční list .................................................................................................................................................................................19 



1 
 

Bezpečnostní varování 

Aby byla zajištěna bezpečnost e-biku, je přísně zakázáno zasahovat do pojištění elektrické části skútru! 

1. Je-li pojištění odstraněno, ztratí celý e-bike ochranu proti zkratu, což s sebou nese potenciální 

bezpečnostní rizika. Naše společnost neposkytuje záruku na všechny elektrické poruchy celého e-biku.  

2. Děti se nemohou dotýkat e-biku bez dozoru dospělých.  
 

3. Nedotýkejte se v okolí vypouštěcího portu, nabíjecího portu baterie a rozhraní nabíječky kovovými a 

vodivými předměty. 

4. Při nabíjení je nejlepší vyjmout baterii z e-biku a umístit ji na otevřené a dobře větrané místo. 
 

5. Nenabíjejte déle než po doporučenou dobu. Po úplném nabití baterie nabíjecí napájení vypněte. (6-8 

hodin je nejlepší čas) 

6. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, musíte zajistit, aby byl nabíjen každých 10 dní až 15 dní, aby nedošlo 

ke ztrátě baterie způsobené ztrátou energie. 

7. Při instalaci baterie je třeba věnovat pozornost 
 

a) Pokud sériové připojení nemá žádný terminál, musí být pevně připájeno páječkou, aby se 

zabránilo virtuálnímu připojení. 

b) Sériové připojení je ve stavu koncovek s kulatými otvory a při utahování pomocí šroubů je nutné 

přidat pružinové podložky, aby se zabránilo uvolnění virtuálních připojení. 

8. Při používání e-biku často kontrolujte a udržujte. Při běžném používání e-biku se často vyskytují různé 

poruchy. Během procesu údržby musí být vybrán profesionální personál údržby a elektrická ochranná 

zařízení nesmí být demontována bez povolení, aby bylo zajištěno, že elektrické vedení a ochranná zařízení 

jsou neporušená a účinná. 

9. Pravidelně kontrolujte připojovací body obvodu, abyste zabránili vznícení a zahřátí kontaktních bodů v 

důsledku nedostatečného kontaktu a zamezili vzniku zkratových a strunových nehod způsobených 

stárnutím a opotřebením vedení. 

10. Nekupujte ani nepoužívejte nekvalifikované nabíječky; při výměně nabíječky by měla odpovídat modelu 

baterie. 
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11. Vyberte si baterii s dobrou kvalitou a zaručenou značkou. Pokud je baterie špatné kvality nebo se 

používá delší dobu, je teplota nabíječky často velmi vysoká, což pravděpodobně způsobí požár.  Při nabíjení 

během noci by proto neměl být brán na lehkou váhu. 

12. Vyhněte se dlouhodobému vystavení slunci nebo dešti; e-bike by neměl být zaparkován v halách budov, 

evakuačních schodech, chodnících a bezpečnostních východech nebo nabitá a zaparkovaná v obytných 

budovách. Při nabíjení se chraňte před hořlavými látkami. 

13. Při nastavování řídítek by výška nastavení neměla přesahovat bezpečnostní vyrytou linii stoupačky. Po 

seřízení vodorovné trubky a stoupací trubky dbejte na jejich dotažení. Doporučený točivý moment je 20N.m. 

14. Při seřizování sedla a sedlové trubky by výška seřízení neměla překročit linii bezpečnostního značení 

sedlové trubky. Po seřízení sedla a sedlové trubky věnujte pozornost jejich utažení na místě. Doporučený 

točivý moment je 20N.m. 

15. Při instalaci pedálů nelze levou a pravou stranu otočit a poté je utáhnout. Doporučený točivý moment je 
15N.m. 

 

16. Zkontrolujte, zda je bezpečnostní hák předního kola namontován na správném místě, a matici je třeba 

pečlivě utahovat. Doporučený točivý moment je 20 Nm. Zkontrolujte utahovací moment zadního kola, 

doporučuje se 40N.m. 

17. Zkontrolujte, zda je matice kliky utažená a utahovací moment by měl být 30 Nm. Pojistná matice spodního 

držáku by měla být utažena na místě a doporučený točivý moment je 40 Nm . 

18. Zkontrolujte, zda je setrvačník utažen. Způsob utažení: pevně přidržte páku zadní brzdy (zadní kolo se 

nemůže otáčet) a sešlápnutím pedálů utáhněte setrvačník na místě . 
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Bezpečnostní opatření pro bezpečnou jízdu 

Abyste vytvořili bezpečné a řádné dopravní prostředí, dodržujte dopravní předpisy, věnujte pozornost 

bezpečnosti jízdy a dosahujte bezpečného a civilizovaného řízení. 

Před jízdou se seznamte s obsahem této příručky. Poté najděte otevřený prostor pro trénink, abyste plně 

pochopili základy řízení e-biku a seznámili se s jeho strukturou, která je základem pro bezpečnou jízdu. 

Varování: 
 

a) Jezděte podle semaforů a zastavte na rozsvícení červených světel; 
 

b) Řidiči e-biku by měli jezdit v nemotorových pruzích (maximální rychlost by neměla překročit 15 

km / h). Na silnicích bez nemotorových pruhů jeďte po pravé straně pruhu. Jízda vzad je 

zakázána; 

c) Nepůjčujte jej lidem, kteří jsou neznámí a nemohou řídit, aby se vyhnuli zranění ; 
 

d) Nejezděte jednou rukou a nepijte během řízení; 
 

e) Osobám mladším 16 let je přísně zakázáno řídit e-bike po silnici. 
 
f) Doporučujeme vám používat ochrannou helmu 

 

1. Při jízdě v dešti a sněhu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti. 
 

Déšť a sníh mohou být kvůli mokrému povrchu nebezpečné! Proto byste se měli vyhnout jízdě vysokou rychlostí a 

při zatáčení buďte obzvláště opatrní. Nezapomeňte zejména: brzděte předem, abyste předešli nehodám v dešti 

nebo sněhu! 

2. Zátěž by neměla být příliš těžká. 
 

Při nakládání a vykládání má rukojeť jiný cit pro ovládání. Jmenovité zatížení e-bike je 1 osoba. Odkládací 

schránka má pevné zatížení menší než 2 kg a zatížení větší než 2 kg, které ale může způsobit vibrace rukojeti a 

způsobit nebezpečí. 

Poznámka: 
 

S výjimkou určené polohy nelze libovolně nakládat žádné další části, aby nedošlo k poškození částí těla . 

Nedávejte bavlněnou gázu a další předměty vedle motoru. 
 

Nepokládejte předměty pod sedák (mimo schránku), aby nedošlo k nehodě . 
 

3. Kontrola, čištění a údržba před jízdou 
 

Před odjezdem si prosím osvojte návyk na kontrolu, pravidelně kontrolujte a často  jej čistěte, nejlépe měkkým 
hadříkem. 

 

Poznámka: 
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Při mytí e-bike nelijte přímo vodu na brzdu, motor, přední a zadní nápravu, aby voda neměla vliv na výkon a 

životnost. 

Při mytí e-bike nepoužívejte parní ani vysokotlaké vodní hadice. 
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Použití měřiče 

1. Indikátor napájení: Když je napájení zapnuto, světlo svítí, což znamená, že je napájení zapnuto. 
 

2. Světelná kontrolka: Zapněte otočný spínač, bez ohledu na to, zda odbočíte doleva nebo doprava, tato 

kontrolka pravidelně bliká, což značí, že byl zapnut levý nebo pravý směrový signál na předních a zadních 

koncích. 

3. Voltmetr: Zapněte hlavní vypínač a poloha ukazatele voltmetru ukazuje kapacitu napájecího zdroje.  

Když je ukazatel na okraji zelené, je kapacita baterie přibližně 60% její jmenovité kapacity.  Pokud jde o 

spodní okraj žluté, kapacita baterie je přibližně 40% její jmenovité kapacity. Pokud tedy zjistíte, že ukazatel 

je blízko žlutého středu, nabijte jej včas. 

4. Kontrolka podpětí: Pokud tato kontrolka svítí, znamená to, že je třeba baterii dobít. Dobijte jej včas.
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Použití přepínačů 

1. Tlačítko ON je v této poloze a je zapnuto napájení pro spuštění motoru. Při řízení nevyjímejte klíč a 

nevypínejte napájení. OFF vypne napájení, motor se zastaví a klíč lze vyjmout, aby se zabránilo krádeži. Klíč 

lze vyjmout nebo zasunout. 

Poznámka: 
 

Když e-bike opouštíte, přidejte zámek proti krádeži. 
 

2. Spínač světlometů 
 

Stiskněte spínač světlometů a světlomet se zapne. Opětovným stisknutím vypnete světlomety. 
 

3. Regulace rychlosti 
 

Otáčením proti směru hodinových ručiček akcelerujete a ve směru hodinových ručiček zpomalujete. Uvolněte 

reset a motor se přestane otáčet. 

4. Přepínač klaksonu 
 

Když je vypínač v poloze ON, zazní zvuk, když stisknete tlačítko klaksonu; nepoužívejte jej, pokud to není nutné, 

a na silnicích, kde je zakázáno houkat, aby se zabránilo znečištění hlukem. 

5. Spínač blinkrů 
 

Tento přepínač použijte při odbočování nebo změně jízdního pruhu, při odbočování doleva pro odbočení doleva, 

pro odbočení vpravo, pro odbočení vpravo, po otočení, tlačítko ve středu a signál zhasne. 

Poznámka: 
 

Po použití včas vypněte směrová světla, aby nedošlo k nedorozumění s ostatními. 
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Kontrola před jízdou 

1. Kontrola pneumatik 
 

a) Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách normální 
 

Podle tlaku v uzemňovací části pneumatiky určete, zda je vhodný tlak vzduchu. Pokud je tlak vzduchu neobvyklý, 

zkontrolujte jej měřicím zařízením pneumatik a upravte jej na normální tlak. Normální tlak vzduchu je obecně 

125 kPa pro přední kola a 175 kPa pro zadní kola. 

b) Zda nejsou prasklé nebo neobvykle opotřebené pneumatiky. 
 

c) Zda nejsou v kole zapíchnuty hřebíky, kameny a sklo. 
 

Poznámka: 
 

Nepravidelný tlak v pneumatikách, praskliny v pneumatikách, zranění a abnormální poškození jsou příčinou 

špatného řízení a hrozí následné prasknutí pneumatiky. 

d) Hloubku drážek pneumatik byste měli vyměnit, až budou nerovnosti na pneumatikách 2/3 

opotřebené. 

2. Kontrola osvětlovacích zařízení a směrových světel 
 

a) Zapněte napájení, stiskněte spínač osvětlení, zkontrolujte, zda svítí přední a zadní světlo a zda je 

přední světlo normální. 

b) Zkontrolujte přední a zadní brzdové páky, zda nedošlo k výpadku proudu . 
 

c) Stisknutím spínače řízení zkontrolujte, zda indikátor řízení funguje normálně . 
 

d) Zkontrolujte, zda není poškozeno osvětlovací zařízení. Aby to neovlivnilo řízení, pečlivě 

zkontrolujte. 

3. Zkontrolujte, zda není reflektor a poznávací značka znečištěné nebo poškozené 
 

a) Zkontrolujte znečištění a poškození reflektoru. 
 

b) Zkontrolujte, zda je SPZ pevně nainstalována, zda je číslo jasné, zda není znečištěné nebo 

poškozené. 

4. Kontrola řídítek 
 

a) Otočte řídítka nahoru, dolů, dopředu, dozadu, doleva a doprava a zkontrolujte, zda není uvolněná . 
 

b) Zkontrolujte, zda není nadměrně utaženo. 
 

c) Pokud jsou řídítka uvolněná nebo klepají, kontaktujte prodejce, abychom vám poskytli servis . 
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Jezděte správně 

1. Startovací metoda: 
 

Před spuštěním: Postavte se na levou stranu e-biku a zvedněte hlavní podpěru, abyste zkontrolovali, zda není 

celé kolo abnormální. 

a) Přepněte vypínač do polohy ON, ať už jsou rozsvícena různá světla, zda spínače fungují, zda zní 

houkačka a zda je spínač brzdy normální; pokud nenastanou žádné abnormality, položte hlavní 

podpěru naplocho tak, aby zadní pneumatika kola byla na zemi . 

b) Nastartujte motor 
 

Když sedíte pevně na e-bike a pomalu otočíte rukojetí ovládání rychlosti k sobě, kolo začne pomalu zrychlovat. 

Poznámka: 
 

Jakmile bude zadní kolo ve vzduchu, nemůžete před jízdou na kole otočit knoflíkem regulace rychlosti . 
 

2. Regulace rychlosti 
 

Zrychlení a zpomalení lze upravit pomocí přepínače na ovládání rychlosti. Otočení ... pomalu zrychlovat. Zrychlete 

pomalu, když právě začínáte nebo jdete do kopce. Výkon motoru se zvýší. Vrácení ... Zpomalte. 

3. Použití brzd 
 

Pro nejlepší účinek brzděte přední a zadní brzdou postupně. 
 

a) Po rychlém vrácení páky ovládání rychlosti do její polohy pevně přidržte brzdovou rukojeť. 
 

b) Při brzdění pomalu zabrzděte a poté utáhněte. 
 

c) Nebrzděte ani prudce neřiďte. Nouzové brzdění a ostré řízení jsou hlavními faktory, které 

způsobují boční prokluz nebo převrácení, což je extrémně nebezpečné. 

Poznámka: 
 

Pokud jsou zabrzděna pouze přední nebo zadní kola, může e-bike klouzat vodorovně, což je mimořádně 

nebezpečné. 

4. Bezpečnostní opatření při řízení 
 

a) Udržujte přirozený postoj k volnému řízení. 
 

b) Provozní bezpečnost dvoukolového e-biku je ovlivněna místem sezení. Při sezení se vždy udržujte 

uprostřed sedla, aby nedošlo ke snížení zatížení předního kola, chvění rukojeti a dalšího 

nebezpečí. 
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c) Na poškozených silnicích nebo na štěrkových cestách je těžké zrychlit, proto byste měli jet pomalu 

a dávat pozor na silnici. 

d) V deštivých a zasněžených dnech je silnice mokrá a hrozí smyk. Soustřeďte se, připravte se a 

zabrzděte předem. Po vyčištění kola nebo jízdě ve vodě věnujte zvláštní pozornost pracovnímu 

stavu brzdy. Po vyčištění nebo jízdě ve vodě může být brzdný účinek snížen. Při jízdě pomalou 

rychlostí buďte v bezpečí a jemně zabrzděte, dokud se nevrátí k normálu . 

e) Za silného deště a silného deště, když voda na povrchu vozovky přesahuje nejnižší polohu vnějšího 

okraje motoru kola, nejezděte ve vodě, abyste předešli možným poruchám výkonu motoru a zadní 

brzdy. 

5. Způsob parkování 
 

Zapněte směrovku a přibližte se k parkovacímu místu. 
 

Předčasně zapněte směrová světla, dávejte pozor na zadní a boční kola a pomalu zastavte . 

Vraťte rukojeť ovládání rychlosti a použijte přední a zadní brzdu dříve. 

Po úplném zastavení motocyklu zhasne spínač směrových světel a vypínač se přepne do polohy OFF . 

Při parkování stůjte na levé straně a na rovném podkladu a šlápněte na hlavní podpůrnou páku, silně 

sešlápněte a pravou rukou zvedněte rukojeť rámu.. 

Poznámka: 
 

Neparkujte na měkkém svahu, abyste zabránili převrácení e-biku. E-bike není umístěný na dlouhou dobu a může 

být podepřeno jednou oporou. 

Při opuštění e-biku zajistěte zámek proti odcizení a odneste klíč, aby nedošlo ke krádeži e-biku. 

Poznámka: 
 

Není povoleno jezdit s dětmi a předměty na pedálech. Musíte dodržovat pravidla silničního provozu a 

pamatovat na bezpečnou rychlost. 

6. Nabíjení a údržba baterie 
 

Tento e-bike používá bezúdržbové lithium-iontové baterie. Provozní teplota je v rozmezí -15 ° C až 40 ° C, nejlépe 

20 ° C ± 10 ° C. Příliš nízká teplota sníží její efektivní kapacitu a příliš vysoká ovlivní její životnost. Proto je v 

zimních nebo chladných oblastech normální, že se po jednom nabití vzdálenost pro nepřetržitý dojezd sníží. Když 

teplota stoupne nad 20 ° C, jeho funkce se přirozeně zotaví. Baterie je důležitou součástí k zajištění dobrého 

výkonu motocyklu. Věnujte prosím pozornost řádné ochraně. Nepoužívejte prosím při každé jízdě elektrickou 

energii na nejnižší přípustné napětí. Akumulátor nabíjejte pouze tehdy, když bliká indikátor podpětí. Nejlepší je 
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rozvinout si zvyk nabíjení po každodenní jízdě, což je velkým přínosem pro životnost baterie . 

Poznámka: 
 

 Pokud je zasunovací část pojistky uvolněná, může to způsobit zahřátí pojistky a nehodu. 
 

 Při výměně spálené pojistky byste ji měli vyměnit podle předepsaného modelu; jednoduché pojištění 

kabelového svazku 3A, pojištění vybití drátu bateriového boxu 30A, pojištění luxusního kabelového svazku 

10A, pojištění vybití drátu bateriového boxu 40A. 

 Pokud použijete pojistku, která překračuje předepsanou kapacitu, způsobí to ohřev nebo spálení hlavního 

kabelového svazku. 

 Pokud je pojistka vybitá bezprostředně po výměně, měly by být zváženy jiné důvody než pojistka a příčina 

by měla být vyšetřena a upravena před výměnou za novou pojistku.  Při mytí kola je třeba dbát na to, aby 

silný proud vody nenarazil na trubici pojistky. 

7. Použití a údržba nabíječky 
 

a) Pečlivě zkontrolujte, zda jmenovité vstupní napětí nabíječky odpovídá napětí v síti . 
 

b) Připojte správně zástrčku nabíječky k nabíjecí zásuvce baterie. Poté připojte vstupní koncovku 

nabíječky ke zdroji střídavého proudu a rozsvítí se červená kontrolka napájení. Tento postup 

nesmí fungovat opačně. 

c) V tuto chvíli svítí červená kontrolka nabíjení nabíječky, což značí, že je baterie pod napětím;  když 

svítí zelená kontrolka, znamená to, že je baterie plně nabitá. Doba nabíjení je přibližně 3 ~ 8 hodin 

(doba nabíjení závisí na množství zbývající energie v baterii). 

d) V případě zvláštních okolností nepřesahuje maximální doba nepřetržitého nabíjení 12 hodin . 
 

8. Opatření při nabíjení 
 

 Při nabíjení jej umístěte na bezpečné místo mimo dosah dětí. 
 

 Je přísně zakázáno jej používat, pokud není plně nabitý, jinak by to ovlivnilo životnost baterie . 

 K nabíjení nepoužívejte nabíječky jiných značek a jiné typy baterií nejsou vhodné k používání našich 
nabíječek. Nabíječka obsahuje vysokonapěťový obvod, bez povolení jej nerozebírejte. 
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 Během používání a skladování zabraňte proniknutí kapalných a kovových částic do nabíječky a 

dávejte pozor, abyste vám nespadla nebo jste do ní nebouchly, aby nedošlo k poškození. 

 Během nabíjení nabíječku ničím nezakrývejte. 
 

 Používejte tuto nabíječku v suchém a dobře větraném prostředí. 
 

 Pokud během nabíjení ucítíte neobvyklý zápach nebo je teplota příliš vysoká, okamžitě přestaňte 

nabíjet a odešlete jej do obchodu k opravě. Akumulátor lze nabíjet přímo na e-biku, ale napájecí kabel 

musí být odpojen, nebo jej lze vyjmout a odnést na vhodné místo uvnitř pro nabíjení.  Doporučujeme 

nabíjet v interiéru při chladném zimním počasí. 

 Při nabíjení nezapojujte ani neodpojujte s mokrýma rukama. 
 

 Při výměně nabíječky by měla odpovídat modelu baterie. 
 

 Při nabíjení nezapomeňte zavřít elektrický zámek, abyste předešli náhodným úrazům, jako je 

překročení rychlosti, neúmyslným otočením rukojeti během nabíjení. 

9. Používání a údržba motorů a řídících jednotek 
 

 Pravidelně kontrolujte, zda nejsou šrouby krytu na obou koncích motoru uvolněné . 
 

 Pravidelně kontrolujte izolaci kabeláže motoru a pláště. 
 

 Pravidelně kontrolujte, zda není uvolněná kabeláž řídící jednotky. 
 

 Pravidelně kontrolujte, zda nejsou uvolněné pojistky. 
 

 Je přísně zakázáno nosit nabíječku s e-bikem. 
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Inspekce a údržba 

Abyste prodloužili životnost e-bike a umožnili mu bezpečnou a pohodlnou jízdu, pravidelně jej kontrolujte a 

udržujte. Pravidelné kontroly by měly být prováděny i v případě, že je e-bike na delší dobu odstaven. 

Nový e-bike by měl být zkontrolován a udržován při ujetí 300 km. 
 

1. Během kontroly věnujte plnou pozornost bezpečnosti 
 

a) Vyberte prostorné a ploché místo pro kontrolu. 
 

b) Je-li požadována kontrola jízdy, proveďte ji na bezpečném místě a dbejte na bezpečnost okolí . 

c) Pokud je inspekcí zjištěna neobvyklost, před jízdou prosím tuto závadu odstraňte . 
 

Pokud je potíž příliš obtížná vyřešit, můžete jej svěřit opravárenské stanici, aby jej zkontrolovala. 
 

2. Kontrola ovládací části 
 

a) Zkontrolujte, zda není přední vidlice ohnutá nebo poškozená. 
 

Zda je přední vidlice poškozená, zatřeste řídítky nahoru a dolů, abyste zkontrolovali neobvyklé zvuky způsobené 

ohnutím přední vidlice. Pokud je přední vidlice neobvyklá, zašlete ji prosím prodejci ke kontrole a opravě . 

b) Zkontrolujte brzdy. 
 

Zda je volná vůle brzdy ve stanoveném rozsahu (10–15 mm). Měření ukazuje, že pokud není správné, mělo by být 

upraveno. Pokud je brzdové obložení silně opotřebované (více než 2/3), musí být včas vyměněno. 

Poznámka: 
 

Po nastavení brzdy nezapomeňte utáhnout upevňovací šroub brzdového drátu, abyste předešli nebezpečí při 

jízdě, a současně před brzděním vypněte napájení. 

c) Účinek brzdění 
 

Při jízdě nízkou rychlostí na suché a rovné vozovce zkontrolujte pomocí předních a zadních brzd příslušné brzdné 

účinky. 

Poznámka: 
 

Pokud nedojde k dosažení účinku při přidržování brzdové páky, je třeba upravit vzdálenost mezi brzdovou 

čelistí a ráfkem. 
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Při jízdě v dešti nebo sněhu počítejte se zvýšenou brzdnou dráhu. 
 

Pokud nemáte speciální mechanické nářadí a měřicí přístroje, obraťte se na opravu a výměnu do opravny. 

Nerozebírejte je dříve, než zvládnete technologii, abyste nepoškodili ostatní součásti . 

d) Kontrola pneumatik 
 

Pokud je pneumatika studená, zkontrolujte ji pomocí tlakoměru. 
 

Poznámka: 
 

Abnormality tlaku v pneumatikách, praskliny, poškození a abnormální opotřebení jsou jedním z důvodů 

špatného řízení a prasknutí pneumatiky. 

Váš e-bike často přichází do kontaktu se zemí. Kameny, sklo a hřebíky na zemi mohou způsobit poškození vašeho 

vozidla. Při řízení proto musíte věnovat pozornost řízení. Kromě toho vždy zkontrolujte kontaktní povrch a boky 

pneumatiky, zda na nich nejsou zjevné praskliny, poškození, zda neproniklo do ostrých předmětů, jako jsou 

kamínky na nehty, sklo atd., A zda nedošlo k abnormálnímu opotřebení v důsledku dlouhodobé jízdy . 

e) Seřízení řetězu 
 

Nejprve povolte matici zadní nápravy a otočením seřizovací matice doleva nebo doprava upravte vůli řetězu.  Při 

nastavování řetězu musíte mít přední a zadní řetězové kolo srovnané, aby se stala přímkou. Po nastavení 

seřaďte znovu matici zadní nápravy, zajistěte seřizovací matici pro závěrečnou kontrolu tak, aby volná 

vzdálenost mezi dvěma řetězovými koly byla 10-15 mm. 

Varování: Tyto návrhy představují maximální časový interval. Řetěz by měl být ve skutečnosti před každou 

jízdou zkontrolován a seřízen. Nadměrné prověšení řetězu může způsobit nehody při odpojení řetězu nebo vážné 

poškození. 

3. Hloubka drážek v pneumatikách 
 

Zkontrolujte opotřebení pneumatiky, zkontrolujte hloubku drážek a vyměňte pneumatiku, pokud jsou 

opotřebené 2/3 nerovnosti pneumatiky. Pokud je pneumatika neobvyklá, odešlete ji do obchodu ke kontrole 

nebo výměně za nové pneumatiky. 

4. Kontrola baterie 
 

Tento e-bike používá uzavřenou lithiovou baterii, která nevyžaduje údržbu. Není třeba kontrolovat ani doplňovat 

kapalinu baterie. Pokud se cítíte neobvykle, jděte prosím na opravu do opravny . 

Poznámka: 
 

Jelikož se jedná o uzavřený typ, baterie se nesmí rozebírat. Pokud se delší dobu nepoužívá, bude výkon postupně 

klesat v důsledku přirozeného vybití. Proto by měla být baterie vyjmuta a uložena. Pokud je vložena na e-bike, 
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měl by být odpojen napájecí zdroj. 

 

5. Zkontrolujte stav mazání různých částí těla 

 

Zkontrolujte, zda je množství mazacího oleje přidaného do každé části těla dostatečné, zda jsou ovládací 

rukojeti pružné, pokud nejsou pružné, přidejte vhodný motorový olej č. 20 do středové osy otáčení každého 

napínacího potrubí a použijte nádobu na olej jej vštepte, ale nekapejte olej do elektrického spínače. 

6. Seřízení zadní brzdy 
 

a) Seřizovací matici seřiďte, dokud nedosáhne požadované hodnoty. Pokud je seřízení neplatné, 

povolte matici na upevňovacím sedle brzdového drátu a dotáhněte nebo povolte lanko, dokud není 

dosaženo požadavku. 

b) Pokud pouze výše uvedená metoda není pro nastavení ideální, můžete současně upravit šrouby 

pro jemné doladění mezery, abyste zajistili, že mezery na obou stranách vnitřního brzdového 

bloku jsou stejné. K koordinaci úprav použijte několik metod, dokud nebudou splněny požadavky. 

c) U modelů, které používají brzdy zadního náboje, seřizovací matici upravte přímo, dokud nesplňuje 
požadavky. 

 

7. Údržba setrvačníku 
 

Když se setrvačník neotáčí pružně, lze jej vyčistit petrolejem, pravidelně mazat a čistit jednou za dva měsíce v 

létě a tři měsíce v zimě. 
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Poruchy a řešení problémů 
 
 

č. Jev poruchy Příčina poruchy Odstraňování poruchy 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Selhání regulace rychlosti 

nebo nízká maximální 

rychlost 

a. 

 

 
b. 

 

 
c. 

Napětí baterie je příliš nízké; 

 

Regulace rychlosti je není 

plynulá; 

Pružinová karta nebo  
porucha v rukojeti ovládání 
rychlosti. 

 
 

a. 

 

 
b. 

 

c. 

 
 

Připojte baterie na 

nabíječku; 

Dotáhněte řídítka; 

Vyměňte pružinu. 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Napájení je zapnuté, ale 

motor nefunguje 

a. 
 

b. 

 

 
c. 

Uvolněné vedení baterie; 

Levá a pravá brána po 

výpadku proudu; 

Uvolnění nebo 
poškození kabelové 
spojky motorového 
kola. 

 
 

 
a. 

 

b. 
 

c. 

 
Opravy a obnova;  

Opravy a obnova;  

Vyhledejte 

profesionální 

opravárenskou stanici. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Nedostatečný počet 

kilometrů po nabití 

a. Nedostatečný tlak; 
 

b. Nedostatečné nabíjení nebo 

porucha nabíječky; 

c. Stárnutí nebo poškození 
baterie; 

d. Existuje mnoho stoupání, 

vítr je velký a brzdy jsou 

často spouštěny a zatížení je 

příliš velké. 

a. 
 

b. 

 
 
 
 

 
 
c. 

 

d. 

Dodejte vzduch; 
 

Je to adekvátní nebo 

zkontrolujte, zda není 

zástrčka špatného 

kontaktu; 

Vyměňte baterii; 

V těchto situacích se 

doporučuje používat 

lidskou sílu. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Nabíječka není nabitá 

a. Zásuvka nabíječky spadne 

nebo se uvolní na zástrčce a 

zásuvce; 

b. Interní pojistky v nabíječce; 

c. Akumulátor je odpojen. 

 
 

a. 

 

 
b. 

 

 
 
c. 

 
 

Utáhněte konektor 

zásuvky; 

Vyměňte pojistku 

Svařovací kabel. 
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5 

 
 
 
 

 
Jiný chyba 

a. Když narazíte na poruchu, 

kterou nelze z výše uvedených 

pokynů vyloučit nebo kterou 

nelze určit; 

b. Náboj motoru, ovladač, 
nabíječka a baterie jsou 
poškozeny. 

 

 
 

Pokud narazíte na výše 

uvedenou situaci, vyhledejte 

prodejce nebo opravnu, 

neotevírejte výše uvedené díly 

bez povolení. 

 
 
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 

motor:     250W/48V 
baterie:    48V (4x12V) Lithiová baterie 
max. rychlost:    25 km/h 
max. dojezd na jedno nabití:  až 60 km 
doba nabíjení:    3-8 hodin 
max. zatížení:    120 kg 
max. stoupavost:   10° 
brzdový systém:   p:disk, z:bubnová 
velikost kol:    2.75-10 
zadní nošič a kufr 
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POPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přední světlo 

Vypínač  
Směrová světla 

Přední kolo 

Přední vidlice 

Zadní nosič 

Zadní kufr 

Zadní světlo 

Zadní pružiny 

Zadní kolo 

Stojan 
Pedály 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY  
 
Záruční list patří k prodávanému výrobku odpovídajícího čísla jako jeho nedílná součást. Ztráta originálu 
záručního listu bude důvodem k neuznání záruční opravy. Na výrobky je zákazníkovi (soukromé osobě) 
poskytována záruční doba 24 měsíců ode dne nákupu. Pro firemní zákazníky (IČO) je poskytována záruční 
doba 12 měsíců ode dne nákupu. Výrobce garantuje životnost 6 měsíců na baterii ode dne nákupu.  
 
V záruční době autorizovaný servis bezplatně odstraní veškeré vady produktu způsobené výrobní závadou 
nebo vadným materiálem. Výrobce garantuje zachování odpovídajících funkčních vlastností nářadí a jeho 
bezpečný provoz pouze v případě realizace všech servisních zásahů na nářadí v autorizovaném servisu.  
 
Záruka zaniká v těchto případech: 
● jedná-li se o přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku používání výrobku; 
● výrobek byl používán v rozporu s návodem k obsluze; 
● závada vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (včetně zásahu a úprav neautorizovaným servisem);  
● poškození bylo způsobeno vnějšími vlivy, například znečištěním, vystavením výrobku nevhodným 
povětrnostním podmínkám; 
● výrobek je mechanicky poškozen vinou uživatele, dle posouzení servisního střediska běžná údržba výrobku, 
např. promazání, vyčištění stroje není považována za záruční opravu. 
 
Servis ČR: 
datamatrixsro@seznam.cz 
 
Reklamaci uplatňujte u svého obchodníka, případně předejte výrobek přímo do servisu (nejlépe v originálním 
balení a se všemi potřebnými podklady pro posouzení reklamace – kopie kupního dokladu a vyplněný 
reklamační list).  
Po obdržení kompletního výrobku v nerozloženém stavu posoudí servis oprávněnost reklamace. Případné 
záruční opravy potvrdí servis do záručního listu, který je součástí tohoto manuálu. 
Záruční lhůta se prodlužuje o dobu od převzetí reklamace servisem (obchodníkem) po odevzdání opraveného 
výrobku zpět zákazníkovi. Dovozce si vyhrazuje 30 dnů k posouzení reklamace z hlediska nároku na 
bezplatnou opravu (náhradu) v rámci záruky. Prodávající je povinen při prodeji seznámit kupujícího s 
obsluhou výrobku, výrobek předvést a řádně vyplnit záruční list. 
 

Tento produkt nevhazujte do komunálního směsného odpadu. Spotřebitel je povinný 
odevzdat toto zařízení na sběrném místě, kde se zabezpečuje recyklace elektrických nebo 
elektronických zařízení. Další informace o separovaném sběru a recyklaci získáte na 
místním obecním úřadě, firmě zabezpečující sběr vašeho komunálního odpadu nebo v 
prodejně, kde jste produkt koupili. 
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Záruční list 
Záručný list/Karta garancvina 

Jótállási levél/Garantieschein 
 

1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

 

Výrobek 
Výrobok 
 

Typ/Serie  
Typ/Serie 

Razítko/podpis 

Pečiatka a podpis 
 

 

Datum 
Dátum 
 

Číslo výrobku 
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(SK) 

Návod na obsluhu a údržbu 
E-skúter Super LITHIUM 

Obj. číslo PAKE4 

 

 
 

Dovozca: Datamatrix s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 
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 Pred užitím tohto výrobku preštudujte tento návod a držte sa všetkých 
bezpečnostných pravidiel a prevádzkových inštrukcií. 

 Aby bola zaistená bezpečnosť, je prísne zakázané zasahovať do elektrickej kabeláže skútra! 

 Tento výrobok je určený pre hobby a kutilské používanie, nejedná sa o profesionálnu radu! 
 Návod je preložený z pôvodného návodu na použitie. 

 
PREDSTAVENIE 
Váš nový skúter iste uspokojí Vaše očakávania. Je vyrobené pod najprísnejšími štandardmi kvality 
tak, aby spĺňalo vysoké kritéria na spoľahlivú a výkonný prevádzku. 
Zistíte, že sa Váš nový skúter ľahko obsluhuje a poskytuje bezpečnú prevádzku. A ak mu poskytnete 
zodpovedajúcu starostlivosť, zaistí Vám spoľahlivú prevádzku po dlhú dobu. 
Výrobca (producer): pozri vyhlásenie o zhode. 
 

UPOZORNENIE 
Pred použitím Vášho nového výrobku si dôkladne prečítajte tento Návod na obsluhu 
a údržbu. Venujte zvláštnu pozornosť všetkým UPOZORNENÍM a varovaním. 
Váš produkt má mnoho vlastností, ktoré Vašu prácu uľahčia a zrýchli. Pri vývoji 
tohto náradia bola venovaná veľká pozornosť bezpečnosti, prevádzky a 
spoľahlivosti, s ohľadom na jednoduchú údržbu a prevádzku. 

Pred použitím si riadne prečítajte tento návod na obsluhu a zoznámte sa s výkonom / údržbou a 
všeobecnými znalosťami o jazde správnym spôsobom. 
Návod uchovajte pre ďalšie použitie. 
 
VAROVANIE! 
1. Je Vašou povinnosťou sa poznať a dodržiavať miestne obmedzenia (zákony a vyhlášky), ktoré 
upravujú alebo obmedzujú napr. Vek pre používanie. 
2. Neodstraňujte ani nerozoberajte žiadne súčasti skútra. Pre výmenu alebo opravu kontaktujte 
autorizovaný servis alebo Vášho predajcu. 
3. Nepožičiavajte skúter žiadnej osobe, ktorá nie je oprávnená k používaniu skútri alebo nebola 
riadne oboznámená s návodom na obsluhu. 
4. Vyvarujte sa náhleho zastavenia alebo brzdení. 
5. Nikdy skúter neovládajte iba jednou rukou. Skúter nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu, 
liekov alebo drog.
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Bezpečnostné varovanie 

Aby bola zaistená bezpečnosť e-biku, je prísne zakázané zasahovať do poistenia elektrickej časti skútra! 

1. Ak je poistenie odstránené, stratí celý e-bike ochranu proti skratu, čo so sebou nesie 
potenciálne bezpečnostné riziká. Naša spoločnosť neposkytuje záruku na všetky elektrické 
poruchy celého e-biku. 

2. Deti sa nemôžu dotýkať e-biku bez dozoru dospelých. 
3. Nedotýkajte sa v okolí vypúšťacieho portu, nabíjacieho portu batérie a rozhranie nabíjačky 

kovovými a vodivými predmetmi. 
4. Pri nabíjaní je najlepšie vybrať batériu z e-biku a umiestniť ju na otvorené a dobre vetrané 

miesto. 
5. Nenabíjajte dlhšie než po odporúčanú dobu. Po úplnom nabití batérie nabíjacie napájania 

vypnite. (6-8 hodín je najlepší čas) 
6. Pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate, musíte zabezpečiť, aby bol nabíjaný každých 10 dní až 15 

dní, aby nedošlo k strate batérie spôsobené stratou energie. 
7. Pri inštalácii batérie je treba venovať pozornost 

a.  Ak sériové pripojenie nemá žiadny terminál, musí byť pevne pripájané spájkovačkou, 
aby sa zabránilo virtuálnemu pripojenia. 

b. Sériové pripojenie je v stave koncoviek s guľatými otvormi a pri uťahovaní pomocou 
skrutiek je nutné pridať pružinové podložky, aby sa zabránilo uvoľneniu virtuálnych 
pripojenia. 

8.  Pri používaní e-biku často kontrolujte a udržujte. Pri bežnom používaní e-biku sa často 
vyskytujú rôzne poruchy. Počas procesu údržby musí byť vybraný profesionálny personál 
údržby a elektrické ochranné zariadenia nesmú byť demontované bez povolenia, aby sa 
zabezpečilo, že elektrické vedenie a ochranné zariadenia sú neporušená a účinné. 

9. Pravidelne kontrolujte pripojovacie body obvodu, aby ste zabránili vznieteniu a zahriatie 
kontaktných bodov v dôsledku nedostatočného kontakte a zamedzili vzniku skratových a 
strunových nehôd spôsobených starnutím a opotrebením vedenia. 

10. Nekupujte ani nepoužívajte nekvalifikovanej nabíjačky; pri výmene nabíjačky by mala 
zodpovedať modelu batérie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Vyberte si batériu s dobrou kvalitou a zaručenú značkou. Pokiaľ je batéria zlej kvality alebo 
sa používa dlhšiu dobu, je teplota nabíjačky často veľmi vysoká, čo pravdepodobne spôsobí 
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požiar. Pri nabíjaní počas noci by preto nemal byť braný na ľahkú váhu. 
12. Vyhnite sa dlhodobému vystaveniu slnku alebo dažďu; e-bike by nemal byť zaparkovaný v 

halách budov, evakuačných schodoch, chodníkoch a bezpečnostných východoch alebo nabitá 
a zaparkované v obytných budovách. Pri nabíjaní sa chráňte pred horľavými látkami. 

13. Pri nastavovaní riadidiel by výška nastavenia nemala presahovať bezpečnostné vyrytú líniu 
stúpačky. Po nastavení vodorovné rúrky a stúpacie rúrky dbajte na ich dotiahnutie. 
Odporúčaný krútiaci moment je 20N.m. 

14. Pri nastavovaní sedla a sedlovej trubky by výška nastavenie nemala prekročiť líniu 
bezpečnostného značenia sedlovej trubky. Po nastavení sedla a sedlovej trubky venujte 
pozornosť ich utiahnutie na mieste. Odporúčaný krútiaci moment je 20N.m. 

15. Pri inštalácii pedálov nemožno ľavú a pravú stranu otočiť a potom ich utiahnuť. Odporúčaný 
krútiaci moment je 15N.m. 

16. Skontrolujte, či je bezpečnostný hák predného kolesa namontovaný na správnom mieste, a 
maticu je potrebné starostlivo uťahovať. Odporúčaný krútiaci moment je 20 Nm. 
Skontrolujte uťahovací moment zadného kolesa, odporúča sa 40N.m. 

17. Skontrolujte, či je matica kľučky utiahnutá a uťahovací moment by mal byť 30 Nm. Poistná 
matica spodného držiaku by mala byť utiahnutá na mieste a odporúčaný krútiaci moment je 
40 Nm. 

18. Skontrolujte, či je zotrvačník utiahnutý. Spôsob utiahnutie: pevne pridržte páku zadnej brzdy 
(zadné koleso sa nemôže otáčať) a zošliapnutím pedálov utiahnite zotrvačník na mieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bezpečnostné opatrenia pre bezpečnú jazdu 

Aby ste vytvorili bezpečné a riadne dopravné prostredie, dodržiavajte dopravné predpisy, venujte pozornosť 
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bezpečnosti jazdy a dosahujte bezpečného a civilizovaného konania. 

Pred jazdou sa zoznámte s obsahom tejto príručky. Potom nájdite otvorený priestor pre tréning, aby ste plne 

pochopili základy riadenia e-biku a zoznámili sa s jeho štruktúrou, ktorá je základom pre bezpečnú jazdu. 

Varovanie: 
 

g) Jazdite podľa semaforov a zastavte na rozsvietenie červených svetie; 
 

h) Vodiči e-biku by mali jazdiť v nemotorových pruhoch (maximálna rýchlosť by nemala prekročiť 

15 km / h). Na cestách bez nemotorových pruhov choďte po pravej strane pruhu. Jazda vzad je 

zakázaná; 

i) Nepožičiavajte ho ľuďom, ktorí sú neznámi a nemôžu riadiť, aby sa vyhli zraneniu; 
 

j) Nejazdite jednou rukou a nepite počas riadenia; 
 

k) Osobám mladším ako 16 rokov je prísne zakázané riadiť e-bike po ceste. 
 
l) Odporúčame vám používať ochrannú helmu 

 

4. Pri jazde v daždi a snehu venujte zvýšenú pozornosť bezpečnosti. 

 

Dážď a sneh môžu byť kvôli mokrému povrchu nebezpečné! Preto by ste sa mali vyhnúť jazde vysokou 
rýchlosťou a pri zatáčaní buďte obzvlášť opatrní. Nezabudnite najmä: brzdite vopred, aby ste  predišli 
nehodám v daždi alebo snehu! 

5. Záťaž by nemala byť príliš ťažká. 

 

Pri nakladaní a vykladaní má rukoväť iný cit pre ovládanie. Menovité zaťaženie e-bike je 1 osoba. 
Odkladacia schránka má pevné zaťaženie menšie ako 2 kg a zaťaženie väčšie ako 2 kg, ktoré ale môže 
spôsobiť vibrácie rukoväte a spôsobiť nebezpečenstvo. 

Poznámka: 

 

S výnimkou určenej polohy nemožno ľubovoľne nakladať žiadne ďalšie časti, aby nedošlo k poškodeniu častí 
tela. 

Nedávajte bavlnenú gázu a ďalšie predmety vedľa motora. 

 

Neklaďte predmety pod sedadlo (mimo schránku), aby nedošlo k nehode. 

 

6. Kontrola, čistenie a údržba pred jazdou 

 

Pred odchodom si prosím osvojte návyk na kontrolu, pravidelne kontrolujte a často ho čistite, najlepšie 
mäkkou handričkou.. 

 

 
 

Poznámka: 
 
Pri umývaní e-bike nelejte priamo vodu na brzdu, motor, prednú a zadnú nápravu, aby voda nemala vplyv na 
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výkon a životnosť. 
 
Pri umývaní e-bike nepoužívajte parný ani vysokotlakové vodné hadice.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použitie merača 
1. Indikátor napájania: Keď je napájanie zapnuté, svetlo svieti, čo znamená, že je napájanie zapnuté. 
 



27 
 

2. Svetelná kontrolka: Zapnite otočný spínač, bez ohľadu na to, či odbočíte doľava alebo doprava, táto 
kontrolka pravidelne bliká, čo značí, že bol zapnutý ľavý alebo pravý smerový signál na predných a 
zadných koncoch. 

 
3. Voltmeter: Zapnite hlavný vypínač a poloha ukazovatele voltmetra ukazuje kapacitu napájacieho 

zdroja. Keď je ukazovateľ na okraji zelenej, je kapacita batérie približne 60% jej menovitej kapacity . 
Pokiaľ ide o spodný okraj žlté, kapacita batérie je približne 40% jej menovitej kapacity. Ak teda 
zistíte, že ukazovateľ je blízko žltého stredu, nabite ho včas. 

 

4. Kontrolka podpätie: Ak táto kontrolka svieti, znamená to, že je potrebné batériu dobiť. Dobite ho 
včas. 
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Použitie prepínačov 

1. Tlačidlo ON je v tejto polohe a je zapnuté napájanie pre spustenie motora. Pri riadení nevyberajte kľúč a 
nevypínajte napájanie. OFF vypne napájanie, motor sa zastaví a kľúč je možné vybrať, aby sa zabránilo 
krádeži. Kľúč je možné vytiahnuť alebo zasunúť. 

Poznámka: 

Keď e-bike opúšťate, pridajte zámok proti krádeži. 

 

2. Spínač svetlometov 

  Stlačte spínač svetlometov a svetlomet sa zapne. Opätovným stlačením vypnete svetlomety. 

 

3. Regulácia rýchlosti 

Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek akcelerujete a v smere hodinových ručičiek spomaľujete. Uvoľnite 
reset a motor sa prestane otáčať. 

 

4. Prepínač klaksónu 

  Keď je vypínač v polohe ON, zaznie zvuk, keď stlačíte tlačidlo klaksóna; nepoužívajte  ho, pokiaľ to nie je 
nutné, a na cestách, kde je zakázané húkať, aby sa zabránilo znečisteniu hlukom. 

 

5. Spínač smeroviek  ̈

  Tento prepínač použite pri odbočovaní alebo zmene jazdného pruhu, pri odbočovaní doľava pre odbočenie 
doľava, pre odbočenie vpravo, pre odbočenie vpravo, po otočení, tlačidlo v strede a signál zhasne. 

Poznámka: 

  Po použití včas vypnite smerové svetlá, aby nedošlo k nedorozumeniu s ostatnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola pred jazdou 
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1. Kontrola pneumatík 

a.  Skontrolujte, či je tlak v pneumatikách normálny 

Podľa tlaku v uzemňovacej časti pneumatiky určite, či je vhodný tlak vzduchu. Ak je tlak vzduchu 
neobvyklý, skontrolujte ho meracím zariadením pneumatík a upravte ho na normálny tlak. Normálny 
tlak vzduchu je všeobecne 125 kPa pre predné kolesá a 175 kPa pre zadné kolesá. 

b. Či nie sú prasknuté alebo neobvykle opotrebované pneumatiky. 

c. Či nie sú v kole zapichnutie klince, kamene a sklo. 

 

Poznámka: 

Nepravidelný tlak v pneumatikách, praskliny v pneumatikách, zranenia a abnormálne poškodenia sú príčinou 
zlého riadenia a hrozí následné prasknutie pneumatiky. 

d. Hĺbku drážok pneumatík by ste mali vymeniť, až budú nerovnosti na pneumatikách 2/3 
opotrebované. 

2. Kontrola osvetľovacích zariadení a smerových svetiel 

a. Zapnite napájanie, stlačte spínač osvetlenia, skontrolujte, či svieti predné a zadné svetlo a či je predné 
svetlo normálne. 

b. Skontrolujte predné a zadné brzdové páky, či nedošlo k výpadku prúdu. 

c. Stlačením spínača riadenia skontrolujte, či indikátor riadenia funguje normálne . 

d. Skontrolujte, či nie je poškodené osvetľovacie zariadenie. Aby to neovplyvnilo riadenia, starostlivo 
skontrolujte. 

3. Skontrolujte, či nie je reflektor a poznávacia značka znečistené alebo poškodené 

a. Skontrolujte znečistenie a poškodenie reflektora. 

b. Skontrolujte, či je ŠPZ pevne nainštalovaná, či je číslo jasné, či nie je znečistené alebo poškodené. 

4. Kontrola riadidiel 

a. Otočte riadidlá hore, dole, dopredu, dozadu, doľava a doprava a skontrolujte, či nie je uvoľnená. 

b. Skontrolujte, či nie je nadmerne utiahnuté. 

c. Ak sú riadidlá uvoľnená alebo klopú, kontaktujte predajcu, aby sme vám poskytli servis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazdite správne 
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1. Štartovacie metóda: 
 

Pred spustením: Postavte sa na ľavú stranu e-biku a zdvihnite hlavnú podperu, aby ste skontrolovali, či nie  je 

celé kolo abnormálne. 

a. Prepnite vypínač do polohy ON, či už sú rozsvietené rôzne svetlá, či spínače fungujú, či znie 

klaksón a že spínač brzdy normálne; ak nenastanú žiadne abnormality, položte hlavný 

podperu naplocho tak, aby zadná pneumatika kolesá boli na zemi.. 

b. Naštartujte motor 
 

Keď sedíte pevne na e-bike a pomaly otočíte rukoväťou ovládanie rýchlosti k sebe, koleso začne pomaly  

zrýchľovať. 

Poznámka: 
 
Akonáhle bude zadné koleso vo vzduchu, nemôžete pred jazdou na bicykli otočiť gombíkom regulácie rýchlosti. 

 

2. Regulácia rýchlosti 

Zrýchlenie a spomalenie je možné upraviť pomocou prepínača na ovládanie rýchlosti. Otočenie ... pomaly 

zrýchľovať. Zrýchlite pomaly, keď práve začínate alebo idete do kopca. Výkon motora sa zvýši. Vrátenie ... 

Spomaľte. 

3. Použitie brzd 
 

Pre najlepší účinok brzdite prednou a zadnou brzdou postupne. 
a. Po rýchlom vrátení páky ovládania rýchlosti do jej polohy pevne pridržte brzdovú rukoväť. 
b. Pri brzdení pomaly zabrzdite a potom utiahnite. 
c. Nebrzdite ani prudko neriaďte. Núdzové brzdenie a ostré riadenie sú hlavnými faktormi, ktoré 

spôsobujú bočné preklz alebo prevrátenia, čo je extrémne nebezpečné.Poznámka: 
 

Ak sú zabrzdená iba predné alebo zadné kolesá, môže e-bike kĺzať vodorovne, čo je mimoriadne nebezpečné.. 

4. Bezpečnostné opatrenia pri riadení 
 

a. Udržujte prirodzený postoj k voľnému riadenie. 
b. Prevádzková bezpečnosť dvojkolesového e-biku je ovplyvnená miestom sedenie. Pri sedení sa 

vždy udržujte uprostred sedla, aby nedošlo k zníženiu zaťaženia predného kolesa, chvenie 

rukoväte a ďalšieho nebezpečenstva. 

 

 

 

c. Na poškodených cestách alebo na štrkových cestách je ťažké zrýchliť, preto by ste mali ísť 

pomaly a dávať pozor na ceste. 



31 
 

d. V daždivých a zasnežených dňoch je cesty mokrá a hrozí šmyk. Sústreďte sa, pripravte sa a 

zabrzdite vopred. Po vyčistení kolesa alebo jazde vo vode venujte zvláštnu pozornosť 

pracovnému stavu brzdy. Po vyčistení alebo jazde vo vode môže byť brzdný účinok znížený. 

Pri jazde pomalou rýchlosťou buďte v bezpečí a jemne zabrzdite, kým sa nevráti k normálu . 

e. Za silného dažďa a silného dažďa, keď voda na povrchu vozovky presahuje najnižšiu polohu 

vonkajšieho okraja motora kola, nejazdite vo vode, aby ste predišli možným poruchám 

výkonu motora a zadné brzdy. 

5. Způsob parkování 

Zapnite smerovku a priblížte sa k parkovaciemu miestu. 

Predčasne zapnite smerové svetlá, dávajte pozor na zadné a bočné kolesá a pomaly zastavte. Vráťte rukoväť 

ovládanie rýchlosti a použite prednú a zadnú brzdu skôr. 

Po úplnom zastavení motocykla zhasne spínač smerových svetiel a vypínač sa prepne do polohy OFF. 

Pri parkovaní stojte na ľavej strane a na rovnom podklade a šliapnite na hlavnú podpornú páku, silno 

zošliapnite a pravou rukou zdvihnite rukoväť rámu . 

Poznámka: 

Neparkujte na mäkkom svahu, aby ste zabránili prevráteniu e-biku. E-bike nie je umiestnený na dlhú dobu a 

môže byť podopreté raz oporou. 

Pri opustení e-biku zaistite zámok proti odcudzeniu a odneste kľúč, aby nedošlo ku krádeži e-biku. 

Poznámka: 

Nie je povolené jazdiť s deťmi a predmety na pedáloch. Musíte dodržiavať pravidlá cestnej  premávky a 

pamätať na bezpečnú rýchlosť.. 

6. Nabíjanie a údržba batérie 
 

Tento e-bike používa bezúdržbové lítium-iónové batérie. Prevádzková teplota je v rozmedzí -15 ° C až 40 ° C, 

najlepšie 20 ° C ± 10 ° C. Príliš nízka teplota zníži jej efektívne  kapacitu a príliš vysoká ovplyvní jej životnosť. 

Preto je v zimných alebo chladných oblastiach normálne, že sa po jednom nabití vzdialenosť pre nepretržitý 

dojazd zníži. Keď teplota stúpne nad 20 ° C, jeho funkcia sa prirodzene zotaví. Batéria je dôležitou súčasťou na 

zabezpečenie dobrého výkonu motocykla. Venujte prosím pozornosť riadnej ochrane. Nepoužívajte prosím pri 

každej jazde elektrickú energiu na najnižšej prípustnej napätia. Akumulátor nabíjajte len vtedy, keď bliká 

indikátor podpätia. Najlepšie je rozvinúť si zvyk nabíjanie po každodenné jazde, čo je veľkým prínosom pre 

životnosť batérie. 
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Poznámka: 
 

 Ak je zasúvací časť poistky uvoľnená, môže to spôsobiť zahriatie poistky a nehodu. 
 

 Pri výmene spálené poistky by ste ju mali vymeniť podľa predpísaného modelu; jednoduché poistenie 

káblového zväzku 3A, poistenie vybitie drôtu batériového boxu 30A, poistenie luxusného káblového zväzku 

10A, poistenie vybitie drôtu batériového boxu 40A. 

 Ak použijete poistku, ktorá prekračuje predpísanú kapacitu, spôsobí to ohrev alebo spálenie hlavného 

káblového zväzku. 

 Ak je poistka vybitá bezprostredne po výmene, mali by sa zvážiť iné dôvody  ako poistka a príčina má byť 

vyšetrená a upravená pred výmenou za novú poistku. Pri umývaní kolesa je potrebné dbať na to, aby silný 

prúd vody nenarazil na trubici poistky. 

7. Použitie a údržba nabíjačky 
 

a. Starostlivo skontrolujte, či menovité vstupné napätie nabíjačky zodpovedá napätiu v sieti. 
 

b. Zapojte správne zástrčku nabíjačky k nabíjacej zásuvke batérie. Potom pripojte vstupnú 

koncovku nabíjačky k zdroju striedavého prúdu a rozsvieti sa červená kontrolka napájania. 

Tento postup nesmie fungovať opačne. 

c. V tejto chvíli svieti červená kontrolka nabíjania nabíjačky, čo značí, že je batéria pod 

napätím; keď svieti zelená kontrolka, znamená to, že je batéria plne nabitá. Doba nabíjania 

je približne 3 ~ 8 hodín (doba nabíjania závisí od množstva zostávajúcej energie v batérii). 

d. V prípade zvláštnych okolností nepresahuje maximálna doba nepretržitého nabíjania 12 
hodín. 

 

8. Opatrenia pri nabíjaní 
 

 Pri nabíjaní ho umiestnite na bezpečné miesto mimo dosahu detí. 
 

 Je prísne zakázané ho používať, pokiaľ nie je plne nabitý, inak by to ovplyvnilo životnosť batérie. 

 Na nabíjanie nepoužívajte nabíjačky iných značiek a iné typy batérií nie sú vhodné na používanie našich 
nabíjačiek. Nabíjačka obsahuje vysokonapäťový obvod, bez povolenia ho nerozoberajte. 
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 Počas používania a skladovania zabráňte preniknutiu kvapalných a kovových častíc do nabíjačky a 

dávajte pozor, aby ste vám nespadla alebo ste do nej nebouchly, aby nedošlo k poškodeniu . 

 Počas nabíjania nabíjačku ničím nezakrývajte. 
 

 Používajte túto nabíjačku v suchom a dobre vetranom prostredí. 
 

 Ak počas nabíjania zacítite neobvyklý zápach alebo je teplota príliš vysoká, okamžite prestaňte nabíjať 

a odošlite ho do obchodu na opravu. Akumulátor možno nabíjať priamo na e-biku, ale napájací kábel 

musí byť odpojený, alebo ho možno vybrať a odniesť na vhodné miesto vo vnútri pre nabíjanie. 

Odporúčame nabíjať v interiéri pri chladnom zimnom počasí. 

 Pri nabíjaní neodpájajte ani neodpájajte s mokrými rukami. 
 

 Pri výmene nabíjačky by mala zodpovedať modelu batérie. 
 

 Pri nabíjaní nezabudnite zavrieť elektrický zámok, aby ste predišli náhodným úrazom, ako je 

prekročenie rýchlosti, neúmyselným otočením rukoväte počas nabíjania. 

9. Používanie a údržba motorov a riadiacich jednotiek 
 

 Pravidelne kontrolujte, či nie sú skrutky krytu na oboch koncoch motora uvoľnené. 
 

 Pravidelne kontrolujte izoláciu káblov motora a plášťa. 
 

 Pravidelne kontrolujte, či nie je uvoľnená kabeláž riadiacej jednotky. 
 

 Pravidelne kontrolujte, či nie sú uvoľnené poistky. 
 

 Je prísne zakázané nosiť nabíjačku s e-bikom. 
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Inšpekcia a údržba 

Aby ste predĺžili životnosť e-bike a umožnili mu bezpečnú a pohodlnú jazdu, pravidelne ho kontrolujte a udržujte. 
Pravidelné kontroly by mali byť vykonávané aj v prípade, že je e-bike na dlhšiu dobu odstavený. 

Nový e-bike by mal byť skontrolovaný a udržiavaný pri prejdení 300 km. 
 

1. Počas kontroly venujte plnú pozornosť bezpečnosti 
 

a. Vyberte priestranné a ploché miesto na kontrolu. 
 

b. Ak je požadovaná kontrola jazdy, vykonajte ju na bezpečnom mieste a dbajte na bezpečnosť 

okolia. 

c. Ak je inšpekcií zistená nezvyčajnosť, pred jazdou prosím túto závadu odstráňte. 
 

Ak je problém príliš obtiažna vyriešiť, môžete ho zveriť opravárenské stanicu, aby ho skontrolovala. 
 

2. Kontrola ovládacej časti 
 

a. Skontrolujte, či nie je predná vidlica ohnutá alebo poškodená . 
 

Či je predná vidlica poškodená, zatraste riadidlami hore a dole, aby ste skontrolovali neobvyklé zvuky spôsobené 

ohnutím prednej vidlice. Ak je predná vidlica neobvyklá, pošlite ju prosím predajcovia ku kontrole a oprave. 

b. Skontrolujte brzdy. 
 

Či je voľná vôľa brzdy v stanovenom rozsahu (10-15 mm). Meranie ukazuje, že ak nie je správne, malo by byť 

upravené. Pokiaľ je brzdové obloženie silno opotrebované (viac ako 2/3), musí byť včas vymenené. 

Poznámka: 
 

Po nastavení brzdy nezabudnite utiahnuť upevňovacia skrutka brzdového drôtu, aby ste predišli nebezpečenstvu 

pri jazde, a súčasne pred brzdením vypnite napájanie. 

c. Účinok brzdenia 
 

Pri jazde nízkou rýchlosťou na suchej a rovnej vozovke skontrolujte pomocou predných a zadných bŕzd príslušné 

brzdné účinky. 

Poznámka: 
 

Pokiaľ nedôjde k dosiahnutiu účinku pri pridržiavanie brzdovej páky, je potrebné upraviť vzdialenosť medzi 

brzdovou čeľustí a ráfikom. 

 

 

 

Pri jazde v daždi alebo snehu počítajte so zvýšenou brzdnú dráhu. 
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Pokiaľ nemáte špeciálne mechanické náradie a meracie prístroje, obráťte sa na opravu a výmenu do opravovne. 

Nerozoberajte je skôr, než zvládnete technológiu, aby ste nepoškodili ostatné súčasti . 

a) Kontrola pneumatík 
 

Ak je pneumatika studená, skontrolujte ju pomocou tlakomeru. 
 

Poznámka: 
 

Abnormality tlaku v pneumatikách, praskliny, poškodenie a abnormálne opotrebenie sú jedným z dôvodov zlého 

riadenia a prasknutie pneumatiky. 

Váš e-bike často prichádza do kontaktu so zemou. Kamene, sklo a klince na zemi môžu spôsobiť poškodenie 

vášho vozidla. Pri riadení preto musíte venovať pozornosť riadeniu. Okrem toho vždy skontrolujte kontaktný 

povrch a boky pneumatiky, či na nich nie sú zjavné praskliny, poškodenie, či nepreniklo do ostrých predmetov, 

ako sú kamienky na nechty, sklo atď., A či nedošlo k abnormálnemu opotrebovaniu v dôsledku dlhodobej jazdy . 

b) Nastavenie reťaze 
 

Najprv povoľte maticu zadnej nápravy a otočením nastavovacie matice doľava alebo doprava upravte vôľu 

reťaze. Pri nastavovaní reťaze musíte mať predné a zadné reťazové koleso zrovnané, aby sa stala priamkou. Po 

nastavení zoraďte znova maticu zadnej nápravy, zaistite nastavovaciu maticu pre záverečnú kontrolu tak, aby 

voľná vzdialenosť medzi dvoma reťazovými kolesami bola 10-15 mm. 

Varovanie: Tieto návrhy predstavujú maximálny časový interval. Reťaz by mal byť v skutočnosti pred každou 

jazdou skontrolovaný a nastavený. Nadmerné prevesenie reťaze môže spôsobiť nehody pri odpojení reťaze alebo 

vážne poškodenie. 

3. Hĺbka drážok v pneumatikách 
 

Skontrolujte opotrebovanie pneumatiky, skontrolujte hĺbku drážok a vymeňte pneumatiku, ak sú opotrebované 

2/3 nerovnosti pneumatiky. Ak je pneumatika neobvyklá, odošlite ju do obchodu na kontrolu alebo výmene za 

nové pneumatiky. 

4. Kontrola batérie 
 

Tento e-bike používa uzavretú lítiovú batériu, ktorá nevyžaduje údržbu. Nie je potrebné kontrolovať ani dopĺňať 

kvapalinu batérie. Ak sa cítite nezvyčajne, choďte prosím na opravu do opravovne.. 

Poznámka: 
 

Keďže sa jedná o uzavretý typ, batéria sa nesmie rozoberať. Ak sa dlhšiu dobu nepoužíva, bude výkon postupne 

klesať v dôsledku prirodzeného vybitia. Preto by mala byť batérie vybraté a uložené. Ak je vložená na e-bike, mal 

by byť odpojený napájací zdroj. 
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5. Skontrolujte stav mazanie rôznych častí tela 

 

Skontrolujte, či je množstvo mazacieho oleja pridaného do každej časti tela dostatočné, či sú ovládacie rukoväte 

pružné, pokiaľ nie sú pružné, pridajte vhodný motorový olej č. 20 do stredovej osi otáčania každého napínacieho 

potrubia a použite nádobu na olej ho vštepte, ale nekvapkajte olej do elektrického spínača. 

6. Nastavenie zadnej brzdy 
 

a. Nastavovacie maticu nastavte, pokiaľ nedosiahne požadované hodnoty. Ak je nastavenie 

neplatné, povoľte maticu na upevňovacím sedle brzdového drôtu a dotiahnite alebo povoľte 

lanko, kým sa nedosiahne požiadavke. 

b. Ak iba vyššie uvedená metóda nie je pre nastavenie ideálnej, môžete súčasne upraviť skrutky 

pre jemné doladenie medzery, aby ste zabezpečili, že medzery na oboch stranách vnútorného 

brzdového bloku sú rovnaké. K koordináciu úprav použite niekoľko metód, pokiaľ nebudú 

splnené požiadavky. 

c. Pri modeloch, ktoré používajú brzdy zadného náboja, nastavovaciu maticu upravte priamo, 
kým nespĺňa požiadavky. 

 

7. Údržba zotrvačníka 
 

Keď sa zotrvačník neotáča pružne, možno ho vyčistiť petrolejom, pravidelne mazať a čistiť raz za dva mesiace v 

lete a tri mesiace v zime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poruchy a riešenie problémov 
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č. Jav poruchy Príčina poruchy Odstraňovanie poruchy 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Zlyhanie regulácie 

rýchlosti alebo nízka 

maximálna rýchlosť 

a. 

 

 
b. 

 

 
c. 

Napätie batérie je príliš nízke; 

Regulácia rýchlosti je nie je 

plynulá; 

Pružinová karta alebo porucha 
v rukoväti ovládanie rýchlosti. 

 
 

a. 

 

 
b. 

 

c. 

 
 

Pripojte batérie na 

nabíjačku; 

Dotiahnite riadidlá; 

Vymeňte pružinu. 

 

 
 
 

2 

 
 
 

Napájanie je zapnuté, ale 

motor nefunguje 

a. 
 

b. 

 

 
c. 

Uvoľnené vedenie batérie; 

Ľavá a pravá brána po 

výpadku prúdu; 

Uvoľnenie alebo 
poškodenie káblové 
spojky motorového 
kola. 

 
 

 
a. 

 

b. 
 

c. 

 
Opravy a obnova;  

Opravy a obnova;  

Vyhľadajte 

profesionálny 

opravárenskú stanicu. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Nedostatočný počet 

kilometrov po nabití 

a. Nedostatočný tlak; 
 

b. Nedostatočné nabíjanie 

alebo porucha nabíjačky; 

c. Starnutie alebo poškodenia 
batérie; 

d. Existuje mnoho stúpania, 

vietor je veľký a brzdy sú 

často spúšťané a zaťaženie 

je príliš veľké. 

a. 
 

b. 

 
 
 

 
 
 
c. 

 

d. 

Dodajte vzduch; 
 

Je to adekvátna alebo 

skontrolujte, či nie je 

zástrčka zlého 

kontaktu; 

Vymeňte batériu; 

V týchto situáciách sa 

odporúča používať 

ľudskú silu. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

 Nabíjačka nie je 
nabitá 

a. Zásuvka nabíjačky spadne 

alebo sa uvoľní na zástrčke 

a zásuvke; 

b. Interné poistky v nabíjačke; 

c. Akumulátor je odpojený. 

 
 

a. 

 

 
b. 

 

 
 
c. 

 
 

Utiahnite konektor 

zásuvky; 

Vymeňte poistku 

 

Svařovací kabel. 
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5 

 
 
 
 

 
Iná chyba 

c. Keď narazíte na poruchu, 

ktorú nemožno z vyššie 

uvedených pokynov vylúčiť 

alebo ktorú nemožno určiť; 

d. Náboj motora, ovládač, 
nabíjačka a batérie sú 
poškodené. 

 

 
 

Ak narazíte na vyššie uvedenú 

situáciu, vyhľadajte predajcu 

alebo opravovňu, neotvárajte 

vyššie uvedené diely bez 

povolenia. 

 
 

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 
 

motor:     50W/48V 
batérie:    48V (4x12V), Lítiová batéria 
max. rýchlosť:    25 km/h 
max. dojazd na jedno nabitie:  až 60 km 
doba nabíjania:   3-8 hodín 
max. zaťaženie:   120 kg 
max. stúpavosť:   10° 
brzdový systém:   p:disk, z:bubnová 
veľkosť kolies:    2.75-10 
zadný nosič a kufor 
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POPIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predné svetlo 

Vypínač  
Smerové svetlá 

predné koleso  

predná vidlica 

zadný nosič 

zadné kufor 

zadné svetlo 

zadné pružiny 

zadné koleso 

Stojan 
Pedále 
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY 
 
Záručný list patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho čísla ako jeho neoddeliteľná súčasť. Strata 
originálu záručného listu bude dôvodom k neuznaniu záručnej opravy. Na výrobky je zákazníkovi (súkromnej 
osobe) poskytovaná záručná doba 24 mesiacov odo dňa nákupu. Pre firemných zákazníkov (IČO) je 
poskytovaná záručná doba 12 mesiacov odo dňa nákupu. Výrobca garantuje životnosť 6 mesiacov na batériu 
odo dňa nákupu. 
 
V záručnej dobe autorizovaný servis bezplatne odstráni všetky vady produktu spôsobené výrobnou závadou 
alebo chybným materiálom. Výrobca garantuje zachovanie odpovedajúcich funkčných vlastností náradia a 
jeho bezpečnú prevádzku iba v prípade realizácie všetkých servisných zásahov na náradí v autorizovanom 
servise. 
 
Záruka zaniká v týchto prípadoch: 
● ak ide o prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku používania výrobku; 
● výrobok bol používaný v rozpore s návodom na obsluhu; 
● závada vznikla neprípustným zásahom do výrobku (vrátane zásahu a úprav neautorizovaným servisom); 
● poškodenie bolo spôsobené vonkajšími vplyvmi, napríklad znečistením, vystavením výrobku nevhodným 
poveternostným podmienkam; 
● výrobok je mechanicky poškodený vinou užívateľa, podľa mienky servisného strediska bežná údržba 
výrobku, napr. premazanie, vyčistenie stroja nie je považovaná za záručnú opravu. 
 
Servis ČR: 
datamatrixsro@seznam.cz 
 
Reklamáciu uplatňujte u svojho obchodníka, prípadne odovzdajte výrobok priamo do servisu (najlepšie v 
originálnom balení a so všetkými potrebnými podkladmi pre posúdenie reklamácie - kópia kúpneho dokladu 
a vyplnený reklamačný list). 
Po obdržaní kompletného výrobku v nerozloženom stave posúdi servis oprávnenosť reklamácie. Prípadné 
záručné opravy potvrdí servis do záručného listu, ktorý je súčasťou tohto manuálu. 
Záručná lehota sa predlžuje o dobu od prevzatia reklamácie servisom (obchodníkom) po odovzdaní 
opraveného výrobku späť zákazníkovi. Dovozca si vyhradzuje 30 dní na posúdenie reklamácie z hľadiska 
nároku na bezplatnú opravu (náhradu) v rámci záruky. Predávajúci je povinný pri predaji zoznámiť 
kupujúceho s obsluhou výrobku, výrobok predviesť a riadne vyplniť záručný list. 

Tento produkt nevyhadzujte do komunálneho zmiešaného odpadu. Spotrebiteľ je povinný 
odovzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických 
alebo elektronických zariadení. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii 
získate na miestnom obecnom úrade, firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho 
odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili. 
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Záruční list 
Záručný list/Karta garancvina 

Jótállási levél/Garantieschein 
 

1.oprava 

2.oprava 

3.oprava 

 

Výrobek 
Výrobok 
 

Typ/Serie  
Typ/Serie 

Razítko/podpis 

Pečiatka a podpis 
 

 

Datum 
Dátum 
 

Číslo výrobku 
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Operation and maintenance manual 
E-scooter Super LITHIUM 

Ord. Number: PAKE4 

 

 
 

Importer: Datamatrix s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Prague 
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Notice:  
 Read this manual and follow all safety rules and operating instructions before using this 

product. 
 To ensure safety, it is strictly forbidden to interfere with the electrical wiring of the scooter! 
 This product is intended for hobby and DIY use, it is not a professional line! 

 The instructions are translated from the original operating instructions. 
 
INTRODUCTION 
Your new scooter will surely meet your expectations. It is manufactured to the strictest quality 
standards to meet high criteria for reliable and efficient operation. 
You will find that your new scooter is easy to operate and provides safe operation. And if you give 
him proper care, he will ensure reliable operation for a long time. 
Manufacturer: see declaration of conformity 

WARNING 
Read this Operation and Maintenance Manual carefully before using your new 
product. Pay special attention to all WARNINGS and CAUTIONS.  
Your product has many features that will make your work easier and faster. During 
the development of this tool, great attention was paid to safety, operation and 
reliability, with regard to simple maintenance and operation. 

 
Before use, read these operating instructions carefully and become familiar with performance / 
maintenance and general driving knowledge in the correct way. 
Keep these instructions for future reference. 
 
 
WARNING! 
1. It is your responsibility to know and comply with local restrictions (laws and regulations) that 
govern or restrict, for example, the age for use. 
2. Do not remove or disassemble any parts of the scooter. Contact an authorized service center or 
your dealer for replacement or repair. 
3. Do not lend the scooter to anyone who is not qualified to use the scooter or has not been properly 
acquainted with the operating instructions. 
4. Avoid sudden stops or braking. 
5. Never operate the scooter with one hand only. Do not use the scooter if you are under the 
influence of alcohol, medication or drugs.
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Safety Warning 

In order to ensure the safety of the bike performance, it is strictly forbidden to remove the electrical insurance of 

the bike by yourself! 

 

1. If the insurance is removed privately, the whole bike will lose its short-circuit protection, which will bring 

some potential safety hazards. Our company will not provide warranty for all electrical failures of the whole 

bike. 

2. Children cannot touch electric bikes without the supervision of adults. 
 

3. Do not touch the position of the discharge port and the position of the charging port of the battery, and the 

position of the charger interface with metal and conductive objects. 

4. When charging, it is best to lift the battery from the bikes and place it in an open and well-ventilated place. 
 

5. When charging the battery, do not overcharge for a long time. After the battery is fully charged, turn off the 

charging power. (6-8 hours is the best time) 

6. If you don't use it for a long time, you must ensure that it is charged once every 10 days to 15 days to prevent 

battery loss caused by power loss. 

7. Attention should be paid when installing the battery 
 

a) If the serial connection has no terminal, it must be soldered firmly with a soldering iron to prevent 

virtual connection. 

b) The series connection is in the state of round hole terminals, and spring pads must be added when 

tightening with screws to prevent loose virtual connections. 

8. When using the bike, check and maintain it frequently. During the normal use of electric bikes, various faults 

often occur. During the maintenance process, professional maintenance personnel must be selected, and 

electrical protection devices shall not be disassembled without authorization to ensure that the electrical wiring 

and protection devices are intact and effective. 

9. Regularly check the circuit plug-in points to prevent the contact points from igniting and heating due to 

inadequate contact, and to avoid the occurrence of short-circuiting and stringing accidents caused by line aging 

and wear. 

10. Do not purchase or use unqualified chargers; when replacing the charger, it should match the battery model. 
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11. Choose a battery with good quality and guaranteed brand. If the battery is of poor quality or used for a long 

time, the temperature of the charger is often very high, which is likely to cause a fire. Therefore, it should not be 

taken lightly when charging during the night sleep time. 

12. Avoid long-term exposure to the sun or rain; electric bikes should not be parked in building halls, evacuation 

stairs, walkways, and safety exits, or charged and parked in residential buildings. Keep away from combustibles 

when charging. 

13. When adjusting the handlebars, the height of the adjustment should not exceed the safety engraved line of 

the standpipe. After adjusting the horizontal pipe and the standpipe, pay attention to tightening them in place. 

The recommended torque is 20N.m. 

14. When adjusting the saddle and saddle tube, the height of the adjustment should not exceed the safety 

marking line of the saddle tube. After adjusting the saddle and saddle tube, pay attention to tightening them in 

place. The recommended torque is 20N.m. 

15. When installing the pedals, the left and right sides cannot be reversed, and then tighten them in place. 
 

The recommended torque is 15N.m. 
 

16. Check whether the safety hook of the front wheel is installed in place, and the nut should be tightened 

carefully. The recommended torque is 20N.m. Check the tightening torque of the rear wheel, 40N.m is 

recommended. 

17. Check whether the crank nut has been tightened, and the tightening torque should be 30N.m.  The bottom 

bracket lock nut should be tightened in place, and the recommended torque is 40N.m. 

18. Check whether the flywheel has been tightened in place. The method of tightening: firmly hold the rear 

brake lever (the rear wheel cannot rotate) and step on the pedals to tighten the flywheel in place. 
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Precautions for safe driving 

In order to create a safe and orderly traffic environment, please abide by traffic laws, pay attention to driving 

safety, and achieve safe and civilized driving. 

Before you drive, familiarize yourself with the contents of this manual. Then, find an open field for training to 

fully grasp the driving essentials of the bikes and become familiar with its  structure, which is the basis for safe  

driving. 

Warning: 
 

a) Drive according to traffic lights and prohibit running red lights; 
 

b) Drivers of electric bikes should drive in non-motorized lanes (maximum speed should not exceed 

15km/h). On roads without non-motorized lanes, please drive on the right side of the lane. Driving in 

reverse is prohibited; 

c) Don't lend it to people who are unfamiliar and can't drive to avoid injury; 
 

d) Do not drive with one hand or drink while driving; 
 

e) It is strictly forbidden for people under the age of 16 to drive electric bikes on the road. 
 
f) We recommend that you use a safety helmet 

 

1. Pay extra attention to safety when driving in rain and snow 
 

Rain and snow can be dangerous due to wet ground! Therefore, you should avoid high-speed driving, and be 

especially careful when turning. In particular, you should remember: brake in advance to prevent accidents in 

rain or snow! 

2. Load should not be too heavy 
 

When loading and not loading, the handle has a different sense of control. The rated load of the bikes is 1 person. 

The storage box has a fixed load of less than 2kg and a load of more than 2kg, which may cause the handle to 

vibrate and cause danger. 

Note: 
 

Except for the specified position, no other parts can be loaded arbitrarily to avoid damage to the body parts. 

Do not put cotton gauze and other items next to the motor. 
 

Do not place items under the seat cushion (outside the storage box) to prevent accidents. 
 

3. Inspection, cleaning and maintenance before driving 
 

Please make sure to develop the habit of checking before departure, check regularly and clean it often, 



5 
 

preferably with a soft cloth. 
 

Note: 
 

When washing the bikes, do not directly pour water on the brake, motor, and front and rear axles to prevent 

water from affecting performance and life. 

When washing the bikes, do not use steam or high-pressure water pipes. 
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Use of the meter 

1. Power indicator light: When the power is turned on, the light is on to indicate that the power is turned on. 
 

2. Turn indicator light: Turn on the turn switch, no matter if you turn left or right, this light flashes regularly, 

indicating that the left or right turn signal at the front and rear ends has been turned on. 

3. Voltmeter: Turn on the power switch, and the position of the pointer of the voltmeter indicates the capacity of 

the power supply. When the pointer is on the edge of the green, the battery capacity is about 60% of its rated 

capacity. When referring to the lower edge of the yellow, the battery capacity is about 40% of its rated capacity. 

Therefore, when you find that the pointer is close to the yellow center, please charge it in time. 

4. Undervoltage indicator light: When this light is on, it indicates that the battery needs to be recharged. 
 

Please recharge it in time. 
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Use of switch 

1. The power switch ON key is in this position and the power is turned on to start the motor. When driving, do 

not remove the key and turn off the power. OFF cuts off the power, the motor stops, and the key can be removed 

to prevent theft. The key can be removed or inserted. 

Note: 
 

When you leave the bike, please add an anti-theft lock. 
 

2. Headlight switch 
 

Press the headlight switch and the headlight turns on. Press again to turn off the headlights. 
 

3. Speed control 
 

Rotate counterclockwise to accelerate and clockwise to decelerate. Release the reset and the motor stops rotating. 

4. Horn switch 
 

When the power switch is in the ON position, it will sound when you press the horn button; do not use it when it 

is not necessary and on roads where horns are prohibited to prevent noise pollution. 

5. Steering switch 
 

Use this switch when turning or changing lanes, turn left to turn left, turn right when turning right, when turning 

is over, put the button in the middle, and the signal will go out. 

Note: 
 

Turn off the turn signal in time after use, so as not to cause misunderstanding to others. 



8 
 

Inspection before driving 

1. Tire inspection 
 

a) Check whether the tire pressure is normal 
 

Determine whether the air pressure is appropriate according to the depression of the grounding part of the tire. 

When the air pressure is abnormal, check it with a tire measuring device and adjust it to normal pressure. In 

general, the normal air pressure is 125KPa for the front wheels and 175KPa for the rear wheels. 

b) Whether the tires are cracked or abnormally worn. 
 

c) Whether there are nails, stones, and glass embedded in the wheel. 
 

Note: 
 

Irregular tire pressure, tire cracks, injuries and abnormal damage are all causes of poor steering and tire bursts. 

d) The depth of the tire grooves, the tires should be replaced when the bumps on the tires have worn out 

2/3. 

2. Inspection of lighting devices and turn indicators 
 

a) Turn on the power, operate the lighting switch, check whether the front light and tail light are on, and 

whether the front light beam is normal. 

b) Check the front and rear brake levers to see if there is a power failure. 
 

c) Operate the steering switch to check whether the steering indicator is working normally. 
 

d) Check whether the lighting device is damaged. In order not to affect the driving, please check carefully. 

3. Check the reflector and license plate for dirt and damage 
 

a) Check the reflector for dirt and damage. 
 

b) Check whether the license plate is installed firmly, whether the number is clear, whether there is dirt or 

damage. 

4. Handlebar inspection 
 

a) Swing the handlebar up, down, front, rear, left and right, and see if there is any looseness. 
 

b) Check whether there is excessive tightening. 
 

c) Whether the handlebar is bumping. Please contact the dealer if the handlebar is loose or knocking, so 

as to provide you with the most complete after-sales service. 
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Drive correctly 

1. Start method: 
 

Before starting: Stand on the left side of the bike and raise the main support to check whether the whole bike is 

abnormal. 

a) Turn the power switch to the ON position, whether the various lights are on, whether the switches are 

working, whether the horn is sounding, and whether the brake switch is normal; if there is no 

abnormality, lay the main support flat so that the rear tire of the bike is on the ground. 

b) Motor start 
 

When you sit firmly in the bike and slowly rotate the speed control handle inward, the bike will start driving and 

then slowly accelerate. 

Note: 
 

After the rear wheel has landed, cannot turn the speed control knob before riding on the bike. 
 

2. Speed adjustment 
 

Acceleration and deceleration can be adjusted through the speed control handle. Spin...accelerate slowly. 

Accelerate slowly when you just start or go uphill. The motor power will increase. Return... Slow down. 

3. Use of brake 
 

The front and rear brakes are braked successively for the best effect. 
 

a) After quickly returning the speed control handle to its position, hold the brake grip firmly. 
 

b) Slowly brake when braking, and then tighten. 
 

c) Do not brake or steer sharply. Emergency braking and sharp steering are the main factors causing side 

slip or rollover, which is extremely dangerous. 

Note: 
 

If only the front or rear wheels are braked, the bike may slide horizontally, which is extremely dangerous. 

4. Precautions while driving 
 

a) Maintain a natural posture to drive freely. 
 

b) The operating safety of a two-wheeled bike has an impact on the seating position. Please always keep it 

in the middle of the saddle when sitting to prevent the front wheel load from being reduced and the 

handle trembling and causing danger. 
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c) It is difficult to accelerate on damaged roads or gravel-paved roads, so you should drive slowly and pay 

attention to observation. 

d) In rainy and snowy days, the road is wet and easy to skid. Concentrate, prepare and brake in advance. 

After cleaning the bike or driving in the water, pay special attention to the working condition of the 

brake. After cleaning or driving in the water, the braking effect may be reduced. Be safe when driving 

at a slow speed, and brake gently until it returns to normal. 

e) In heavy rain and heavy rain, when the road surface water exceeds the lowest position of the outer 

edge of the wheel motor, please do not ride in the water to avoid possible performance failures of the 

motor and rear brake. 

5. Parking method 
 

Send a signal and approach the parking place. 
 

Turn on the turn signal early and pay attention to the rear and side bikes, and stop slowly. 

Return the speed control handle and use the front and rear brakes earlier. 

After the bike comes to a complete stop, the turn signal switch is extinguished and the power key is turned to the 

OFF position. 

When parking, people stand on the left side and on a flat ground and step on the main support lever, step down 

forcefully, and lift the handle of the frame with the right hand. 

Note: 
 

Do not park on a soft sloped ground to prevent the bike from tipping over. The bike is not placed for a long time 

and can be supported by a single support. 

When you leave the bike, in order to prevent the bike from being stolen, be sure to lock the anti-theft lock and 

take the key away. 

Note: 
 

It is not allowed to ride with children and objects on the pedals, and you must obey the traffic rules and keep in 

mind the safe speed. 

6. Battery charging and maintenance 
 

This  bike uses  maintenance-free  lithium-ion  batteries. The  operating temperature  is  within  the  range  of 
 

-15°C to 40°C, preferably 20°C±10°C. Too low will reduce its effective capacity, and too high will affect its service 

life. Therefore, in winter or cold regions, it is normal for the continuous travel distance to decrease after  a single 

charge. When the temperature rises above 20°C, its function will naturally recover. The battery 
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is an important part to ensure the good performance of the bike. Please pay attention to proper protection. 

Please do not use the electric energy to the lowest allowable voltage every time you ride. Only charge the battery 

when the undervoltage indicator flashes. It is best to develop the habit of charging after riding every day, which 

is of great benefit to battery life. 

Note: 
 

 If the insertion part of the fuse is loose, it can cause the fuse to heat up and cause an accident. 
 

 When replacing a burnt fuse, you should replace it according to the specified model; simple wire harness 

insurance 3A, battery box discharge wire insurance 30A, luxury wire harness insurance 10A, battery box 

discharge wire insurance 40A. 

 If a fuse exceeding the specified capacity is used, it will cause the main wiring harness to heat up or burn 

out. 

 If the fuse is blown out immediately after replacement, reasons other than the fuse should be considered, 

and the cause should be investigated and adjusted before being replaced with a new fuse. When washing 

the bike, care should be taken to avoid strong water flow hitting the fuse tube. 

7. The use and maintenance of the charger 
 

a) Check carefully whether the rated input voltage of the charger is consistent with the grid voltage. 
 

b) Please connect the output plug of the charger to the charging jack of the battery properly. Then 

connect the input end plug of the charger to the AC power source, and the power indicator red light is 

on. This procedure is not allowed to operate in reverse. 

c) At this time, the red light of the charging indicator of the charger is on, indicating that the battery is 

energized; when the green light is on, it indicates that the battery is fully charged. The charging time 

is about 3~8 hours (the charging time depends on the amount of power remaining in the battery). 

d) In case of special circumstances, the maximum continuous charging time does not exceed 12 hours. 
 

8. Charging precautions 
 

 When charging, please place it in a safe place out of the reach of children. 
 

 It is strictly forbidden to start using it when it is not fully charged, otherwise it will affect the life of the 

battery. 

 Do not use chargers of other brands to charge, and other types of batteries are not suitable to use our 
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chargers. The charger contains a high-voltage circuit, please do not disassemble it without authorization. 

 Prevent liquid and metal particles from penetrating into the charger during use and storage, and be careful 

not to fall and hit to avoid damage. 

 Do not cover the charger with anything while charging. 
 

 Please use this charger in a dry and well-ventilated environment. 
 

 When you smell a peculiar smell or the temperature is too high during the charging process, please stop 

charging immediately and send it to the store for repair. The battery can be charged directly in the bike, but 

the power cord must be unplugged, or it can be removed and taken to a suitable place indoors for charging. 

It is advisable to charge indoors in cold winter areas. 

 Do not plug or unplug with wet hands when charging. 
 

 When replacing the charger, it should match the battery model. 
 

 Be sure to close the electric door lock when charging, so as to avoid accidental injury accidents such as 

speeding by unintentionally turning the handle during charging. 

9. Use and maintenance of motors and controllers 
 

 Regularly check whether the cover screws at both ends of the motor are loose. 
 

 Regularly check the insulation of the motor wiring and the casing. 
 

 Regularly check whether the wiring of the controller is loose. 
 

 Regularly check whether the fuse is loose. 
 

 It is strictly forbidden to carry the charger with the bike. 
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Inspection and maintenance 

In order to prolong the service life of the bike and enable it to drive safely and comfortably, please check and 

maintain it regularly. Regular inspections should also be implemented when the bike is stopped for a long time. 

The new bike should be inspected and maintained when it is driving 300Km. 
 

1. Pay full attention to safety during inspection 
 

a) Choose a spacious and flat place to support the main support. 
 

b) When driving inspection is required, carry out it in a safe place and pay attention to the safety of the 

surroundings. 

c) If an abnormality is found through the inspection, please eliminate the abnormality before driving. 
 

If the project is difficult to solve by yourself, you can entrust the repair station to check it. 
 

2. Inspection of the operating part 
 

a) Check whether the front fork is bent or damaged. 
 

Whether the front fork is damaged, shake the handlebar up and down to check for abnormal noises caused by 

the bending of the front fork. If the front fork is abnormal, please send it to the dealer for inspection and repair. 

b) Check the brake. 
 

Whether the free clearance of the brake is within the specified range (10-15mm). The measurement shows that 

if it is not correct, it should be adjusted. If the brake pad is severely worn (more than 2/3), it must be replaced in 

time. 

Note: 
 

After the brake is adjusted, be sure to tighten the brake wire fixing bolt to prevent danger when driving, and at 

the same time, keep the power off before braking. 

c) The effect of braking 
 

Driving at low speed on dry and flat roads, use the front and rear brakes to check their respective braking effects. 

Note: 
 

When holding the brake lever, if the effect is still not achieved, the distance between the brake shoe and the rim 

should be adjusted. 



14 
 

Increase the braking distance when riding in rain or snow. 
 

If you do not have special mechanical tools and measuring instruments, please go to the repair station for 

inspection and replacement. Do not disassemble them before you master the technology, so as not to damage 

other parts. 

d) Inspection of tires 
 

When the tire is cold, check it with a tire pressure gauge. 
 

Note: 
 

Tire pressure abnormalities, cracks, damage and abnormal wear are one of the reasons for poor steering and 

tire bursts. 

Your bike often comes into contact with the ground. Stones, glass, and nails on the ground can cause damage to 

your vehicle. Therefore, you must pay attention to observation when driving. In addition, always check the tire 

contact surface and sides for obvious cracks, Damage, whether it has penetrated sharp objects such as nail 

stones, glass, etc., and whether there is abnormal wear due to long-term driving. 

e) Adjustment of the chain 
 

First loosen the rear axle nut and turn the adjusting nut to the left or right to correct the slack of the chain. 

While adjusting the chain, you must keep the front and rear sprocket aligned to become a straight line. After the 

adjustment is done, re-fix the rear axle nut, lock the adjustment nut for final inspection so that the loose distance 

between the two sprockets is 10-15mm. 

Warning: These suggestions are the maximum time interval. In fact, the chain should be checked and  adjusted 

every time before driving. Excessive chain slack may cause accidents of chain disconnection or serious damage. 

3. Tire groove depth 
 

Check the tire wear, check the depth of the grooves, and replace the tire if 2/3 of the tire bump is worn out. 

When the tire is abnormal, please send it to the store for inspection or replacement with new tires. 

4. Battery inspection 
 

This bike uses a sealed lithium battery that does not require maintenance. There is no need to check or replenish 

the battery fluid. If you feel abnormal, please go to the repair station for inspection. 

Note: 
 

Because it is a closed type, the battery must not be disassembled. If it is not used for a long time, the power will 

gradually decrease due to natural discharge. Therefore, the battery should be removed 
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and stored. If it is stored in the bike, the power supply should be disconnected. 
 

5. Check the lubrication status of various parts of the body 
 

Check whether the amount of lubricating oil added to each part of the body is sufficient, whether the operation 

handles are flexible, if not flexible, add appropriate No. 20 engine oil to the rotation center axis of each tension 

line, and use an oil can to instill it, but do not drip oil inside the electrical switch. 

6. Adjustment of the rear brake system 
 

a) Adjust the adjusting nut until it reaches the requirement. If the adjustment is invalid, loosen the nut on 

the brake wire fixing seat and tighten or loosen the wire until the requirement is reached. 

b) If only the above method is not ideal for adjustment, you can also adjust the gap fine-tuning screws at 

the same time to ensure that the gaps on both sides of the internal brake block are the same. Use 

several methods to coordinate adjustment until the requirements are met. 

c) For models using rear hub brakes, directly adjust the adjusting nut until it meets the requirements. 
 

7. Maintenance of flywheel 
 

When the flywheel does not rotate flexibly, it can be cleaned with kerosene, lubricated regularly, and cleaned 

once within two months in summer and three months in winter. 
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Fault phenomenon and troubleshooting 
 
 

No. Fault phenomenon Fault causation Troubleshooting 

 
 
 
 

1 

 
 
 

Speed regulation failure 

or low maximum speed 

a. 

 

 
b. 

 

 
c. 

The battery voltage is too low; 

The speed control is loose 

continuous; 

The Spring card or failure in 
 

peed control handle. 

 
 

a. 

 

 
b. 

 

c. 

 
 

Power supply to 

battery; 

Tighten the handle; 

Replace the spring. 

 
 

the 

 
 
 

2 

 
 
 

Turn on power, motor 

does not work 

a. 
 

b. 

 

 
c. 

Loose battery wiring; 

Left and right gate 

power failure; 

Motor wheel wiring 
 

loosening or damage. 

 
 
after 

 

 
plug 

 
a. 

 

b. 
 

c. 

 
Repairing and renewal; 

Repairing and reloading; 

Find a professional repair 

station to repair. 

 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 

 
Insufficient mileage after 

charge 

a. Insufficient tire pressure; 
 

b. Insufficient charging or 

charger failure; 

c. Battery aging or damage; 

d. There are many uphills, the 

wind is large, and the brakes 

are started frequently, and 

the load is too large. 

a. 
 

b. 

 
 
 
 

c. 
 

d. 

Sufficient gas; 
 

It is adequate or check 

whether the plug is poor 

contact; 

Replace the battery; 

It is recommended to use the 

human foot to help in these 

situations. 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Charger is not charged 

a. The charger socket falls off or 

loosen to the plug and the 

socket; 

b. Internal fuses in the charger; 

c. The battery pack is detached. 

 
 

a. 

 

 
b. 

 

c. 

 
 

Tighten the socket 

connector; 

Replace the fuse; 

Welding cable. 

 
 

and 
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5 

 
 
 
 

 
Other fault 

a. When you encounter a fault 

that cannot be excluded from 

the above guidance or cannot 

determine; 

b. Motor hub, controller, 

charger, and battery packs 

are damaged. 

 
 

When you encounter the above 

situation, please find the seller or 

repair station, do not open the 

above parts without 

authorization. 

 

 

TECHNICAL SPECIFICATION 
 

motor:     350W/48V 
battery:    48V (4x12V), Lithium battery 
max. speed:    25 km/h 
max. range on one charge:  up to 60 km 
charging time:   3-8 hodin 
max. load:   120 kg 
max. climb:   10° 
braking system:  f: disk, r: drum 
wheel size:    2.75-10 
rear rack and case 
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DESCRIPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Front light 

Switch 
Directional lights 

Front tire 

Front fork 

Rear rack 

Rear case 

Rear lights 

Rear springs 

Rear tire 

Stand 
Pedals 
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WARRANTY CONDITIONS 
 
The warranty card belongs to the sold product of the corresponding number as its integral part. Loss of the 
original warranty card will be a reason for non-recognition of the warranty repair. The products are 
provided with a warranty period of 24 months from the date of purchase for the customer (private person). 
For corporate customers (ID), a warranty period of 12 months from the date of purchase is provided. The 
manufacturer guarantees a battery life of 6 months from the date of purchase. 
 
During the warranty period, the authorized service will remove all product defects caused by a 
manufacturing defect or defective material free of charge. The manufacturer guarantees the preservation of 
the corresponding functional properties of the tool and its safe operation only in the case of the 
implementation of all service interventions on the tool in an authorized service.. 
 
The warranty expires in these cases: 
● if there is a natural wear and tear of the functional parts of the product due to the use of the product; 
● the product has been used in contravention of the operating instructions; 
● the defect was caused by impermissible intervention in the product (including intervention and 
modifications by unauthorized service); 
● the damage was caused by external influences, such as pollution, exposure of the product to unsuitable 
weather conditions; 
● the product is mechanically damaged through the fault of the user, according to the assessment of the 
service center, routine maintenance of the product, eg lubrication, cleaning of the machine is not considered a 
warranty repair. 
 
Service in the Czech Republic: 
datamatrixsro@seznam.cz 
 
File a complaint with your dealer or hand over the product directly to the service (preferably in the original 
packaging and with all the necessary documents for assessing the complaint - a copy of the purchase 
document and a completed complaint form). 
After receiving the complete product in an undecomposed state, the service will assess the justification of the 
complaint. Any warranty repairs will be confirmed by the service in the warranty card, which is part of this 
manual. 
The warranty period is extended by the time from the receipt of the complaint by the service (trader) to the 
delivery of the repaired product back to the customer. The importer reserves 30 days to assess the complaint 
in terms of the right to free repair (replacement) under warranty. During the sale, the seller is obliged to 
acquaint the buyer with the operation of the product, to demonstrate the product and to duly fill in the 
warranty card. 
 

Do not dispose of this product as municipal waste. The consumer is obliged to return this 
device to a collection point where the recycling of electrical or electronic equipment is 
ensured. For more information about separate collection and recycling, please contact 
your local city office, your household waste disposal service or the shop where you 
purchased the product.. 
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Warranty card 

1.repair 

2.repair 

3.repair 

 

Product 

 

type 

Stamp / Signature 

 

 

Date 
 

Product number 
 
 

 

   
 
 
 

 


